
De Korvelseweg 
Over de osmose tussen documentair en locatietheater 
 
Paul De Bruyne 
 
In het academiejaar 2018-2019 organiseerden Yvonne 
van Beukering en Paul De Bruyne samen met een 
vijftiental studenten een project rond documentair 
theater. Uitgangspunt was de Korvelseweg in Tilburg. 
Yvonne en haar studenten creëerden een voorstelling 
gebaseerd op ontmoetingen met bewoners van de 
straat.  
Ik werkte met Clara van Spanje, Marie Verhees, Amber 
Michiels, Carolien Ruoff, Ino Miland, Tom Heintz en 
Marleen Brons. Wij maakten een voorstelling naar 
aanleiding van onze ontmoeting met één huis in de 
straat: Korvelseweg 75. 
 
De twee voorstellingen werden als een double bill 
gepresenteerd op de Academie voor Theater, onder 
meer voor enthousiaste bewoners van de Korvelseweg 
die op allerlei manieren aan het project een bijdrage 
hadden geleverd. 
 
1 Inleiding 
 
1.1 Wie google maps en google street view raadpleegt 
krijgt een goed beeld van de Korvelseweg in Tilburg. 



Het is een lange straat, bijna een kilometer lang, die 
vanuit het zuiden naar het stadscentrum loopt. Het 
was het einde van een invalsweg die de aloude stad 
Turnhout, in België, met de Tilburgse dorpen verbond. 
 
De Korvelseweg is een zootje, bekeken vanuit 
sociologisch en architectonisch perspectief, een 
mikmak van diverse soorten gebouwen en 
beroepsgroepen. Overdag regeert koning auto, ’s 
nachts wordt de rust alleen verstoord door fietsende 
studenten.  Het is een heel erg onhollandse straat 
omdat het geen uniform karakter heeft maar sporen 
vertoont van alle stadia uit zijn 150-jarige geschiedenis. 
 
De invalsweg werd een straat toen in de tweede helft 
van de negentiende eeuw een aantal kleine 
textielwerkplaatsen verschenen met al snel er omheen 
arbeidershuisjes, een café, een wasserij, een slagerij, 
een bakker. Alles om de arbeider te laten overleven. 
Het was ook een straat waar studenten en andere 
semi-nomaden een goedkope kamer konden vinden. 
Van Gogh logeerde een jaar aan het begin van de 
straat toen hij op de tekenacademie van Tilburg 
studeerde. In de straat staan ook een paar 
stadskasteeltjes van de eigenaars van de werkplaatsen. 
Het vroege industriële kapitalisme in actie: de proleten 
en de kapitalisten leefden nog in dezelfde wereld.  
 



In de jaren twintig van de twintigste eeuw 
verburgerlijkt de straat langzaam. Er komen chiquere 
winkels en mooie grote burgerhuizen, 
meesterwoningen. Er komt een klooster met een grote 
ommuurde tuin, en een nieuwe, uit de kluiten 
gewassen kerk, betaald door de textielbaronnen. De 
textielworkshops verdwijnen, de arbeiders worden 
langzaam naar de zijstraten verdreven, maar er blijven 
tot de dag van vandaag restanten van die proletarische 
cultuur hangen. Je kunt er nog voor 6 euro een 
dagverse Hollandse stamppot eten of een halve liter 
zelfgemaakte soep kopen voor 3 euro. Eén adres: 
Eetsalon van Iersel, Korvel 119. 
 
De straat verandert opnieuw van karakter vanaf de 
jaren zestig en zeventig. Er komen studentenhuizen, 
goedkope appartementen. De textielbaronpaleisjes 
worden tot appartementen of kantoren verbouwd.  De 
verkleuring en internationalisering van de bevolking 
neemt een aanvang. In de jaren tachtig en negentig 
van de twintigste eeuw zet een echte verloedering in. 
Er komt leegstand. Daklozen kraken de lege panden. 
Drugs worden een plaag. Er wordt geschoten. 
In de voorbije twee decennia vecht de straat terug. 
Onder impuls van het multiculti midden- en 
kleinbedrijf is de Korvelseweg op veel manieren een 
fijne straat geworden, een divers, hedendaags zootje 
met een positieve energie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  Ik heb me de voorbije jaren artistiek verbonden 
met de Korvelseweg. Ik heb er twee projecten 
uitgevoerd en heb er ideeën opgedaan voor meer 
projecten. Waarom voel ik me aangetrokken door de 
straat? Daar zijn een aantal redenen voor. Een 
belangrijke reden is de logistieke aantrekkelijkheid. 
De Korvelseweg ligt op minder dan tien minuten lopen 
van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Daardoor 
worden problemen van technische ondersteuning, 
inschakeling in het doorlopende schoolleven en 
organisatie van de catering tot een minimum herleid. 
 
Een tweede reden waarom de straat me aanspreekt is 
het licht anarchistische karakter ervan. Er hangt een 
zeker je m’enfoutisme in de lucht. Het ligt aan ‘de 
achterkant’ van het stadscentrum. Ik werk liever daar 
dan in het centrum van de stad. Artistieke projecten in 
de centrale winkelstraten en op centrale pleinen 
maken me ongemakkelijk. Ik voel me er even weinig 
thuis als in de white cubes van de high art. 
Postmoderne dance moves midden tussen 
ongeïnteresseerde voorbijgangers, verkocht als ‘het 
terugwinnen van de openbare ruimte’, blijven 
abacadabra voor mij. Het is geen toeval dat de 
Korvelseweg geen deel uitmaakt van het grootse 
renovatieplan van Tilburg, dat van de wijk ten noorden 
van het station tot de Piushaven de stad mee doet 
lopen in de vaart der volkeren. De Korvelseweg zegt 



elke seconde: die (terecht) fameuze stadsvernieuwing 
is een middenklassenvernieuwing. Fijn, maar heel 
beperkt. Wij van de rand horen niet echt thuis in de 
gentrificatie van de stad. 
 
1.3  Mijn gerealiseerde en gedroomde projecten in de 
Korvelseweg hebben me ook mijn eigen plekje doen 
ontdekken in het documentaire theater. Ik blijk zeer 
geïnteresseerd in de interactie tussen de publieke 
ruimte, de architectuur en de mensen.  In die interactie 
vind ik de sleutel tot de thema’s en esthetische keuzes 
die ‘van mij’ zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Documentair theater 
 
Als ik een documentaire voorstelling wil maken, 
gebruik ik een aantal ingangen om me te informeren 
over de site, de mensen, de architectuur van de plek 
van waaruit en waarmee ik wil werken. Die handvaten 
kan ik als volgt oplijsten. 
 
2.1  Zoek de informele burgemeester 
Veel straten en wijken hebben iemand die door 
iedereen wordt erkend als het hart en het brein van de 
straat. In de Korvelseweg is dat Peerke. Hij heeft een 
zaak van tweedehandsmeubels op de Korvelseweg 159 
en is voorzitter van de vereniging van de winkeliers in 
de straat. Iedereen, werkelijk iedereen die wij spraken 
in de straat, wees hem aan als hij die ‘alles wist’ over 
de straat. Dat bleek waar te zijn. Hij opende deuren die 
anders gesloten zouden zijn gebleven. Hij had een 
inzicht in politieke en historische verhoudingen die 
anders verborgen waren gebleven. Hij was ook oprecht 
geïnteresseerd in elk artistiek verhaal in en over zijn 
straat. 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Doe archiefwerk 
In het archief van de gemeente en de provincie zit 
informatie die openbaar is en die de structuren van de 
site ontbloot als een röntgenfoto. De medewerkers van 
de archieven zijn bijna altijd aandoenlijk behulpzaam. 
Je vindt er informatie over elk van de huizen (wie 
waren de eigenaars, wanneer werd het gebouwd, 
verbouwd) en over de plannen van de gemeente met 
de straat. Op die manier kwamen wij achter de 
geschiedenis van het eigenaarschap van Korvel 75. Die 
ging de ruggengraat vormen van onze voorstelling. 
 
2.3 Beleef de site gedurende de volle 24 uur 
Een straat om 5 uur in de ochtend is een volkomen 
andere plek dan dezelfde straat om 11 uur of 18 uur of 
middernacht. Neem de tijd om het hele etmaal te 
beleven, op een bankje, al ijsberend, alleen of met een 
groepje, in de verschillende seizoenen, tijdens de week 
en in het weekend. De verhalen die de site uitlokt 
verschillen dag en nacht gedurende de nacht en de 
dag. 
 
2.4 Speel de hangjongere 
Hang rond, zonder duidelijk doel, klets wat uit je nek 
met om het even wie bereid is om half te luisteren. 
Speel een rol en beleef de gesprekken vanuit die rol. 
Voor je het weet ben je zelf een personage in de ogen 



van de gebruikers van de straat, en kan je de straat van 
binnenuit beleven. 
 
2.5 Eet in de restaurantjes, laat je kappen & scheren, 
bezoek de plaatselijke winkel 
Dit is overigens een dure zaak in de Korvelseweg. Er 
zijn twaalf kapsalons voor mannen. Er zijn tien 
restaurantjes met alle kleuren en smaken. Er zijn 
Poolse, Oosterse, Turkse en Marokkaanse winkels en 
supermarktjes. Maar ook winkels met vinyl, alles voor 
paarden, een hoedenwinkel, tekenmateriaalwinkel, 
een seksshop (hoe leuk en nostalgisch kun je het 
hebben). Er zijn talloze mogelijkheden om aan 
roesmiddelen te komen. Bij Maximillian Cannabis 
Store, bijvoorbeeld. Korvel 192. Prima marchandise! 
 

 



2.6  Doe gerichte interviews 
Als door alle richtingloze getrappel langzaamaan 
thema’s en vragen ontstaan die leiden naar een schrijf- 
of repetitieproces, ga dan met heel gerichte vragen aan 
de slag met de actoren die jou interessant lijken voor 
jouw verhaal in wording. 
 
3 Korvelseweg 75 
 
Het project dat de studenten samen met mij 
ontwikkelden in 2018-2019 focuste zich op nummer 75 
van de straat. Van de duizend mogelijke 
aanknopingspunten voor een project in de straat - het 
verhaal van een handvol stervende paters in een 
groots bijna leeg klooster, het verhaal van een lege 
kerk die op zoek gaat naar een nieuwe bestemming, 
het schokkende verhaal van de man die door iedereen 
‘de man met de hond’ wordt genoemd, … - leek dit 
pand het grootste geheim te verbergen. 
 



 
 
Wat is dit vrolijke en kleurrijke schilderij dat het huis 
verbergt? Zit er wel een huis achter? Wie heeft het 
schilderij gemaakt, waarom, wanneer?  
De studenten drongen, met de hulp van de buren, via 
de hoogste verdieping het huis achter het schilderij 
illegaal binnen. Het werd een through-the-looking-
glass-ervaring.  
Het bouwval bevatte onbekende en vooralsnog niet te 
begrijpen schatten en sporen: restanten van vuurtjes 
op de grond die, zoals later bleek, door dakloze krakers 
werden aangemaakt. Een heuse bar met spiegels en 
dure glazen nog netjes op een rij achter de toog. Wat 
was hier aan de hand? 
 
https://youtu.be/zy5THoaNgco 

https://youtu.be/zy5THoaNgco


https://youtu.be/tmSuVgiZuSc 

 
Na gesprekken met ‘burgemeester’ Peerke, bezoeken 
aan het gemeentearchief, gesprekken met de 
rechtstreekse buren ontstond het idee om de 
geschiedenis van het huis te vertellen, vanuit het 
perspectief van de man en de vrouw die het huis 
hadden gebouwd. 
 
4 De voorstelling 
 
De voorstelling begint met een summiere geschiedenis 
van het huis, verteld door de eerste eigenaar ervan. 
 
HENRIK 
Goede avond. Mijn naam is Henrik Simons, Henrickus Josephus Arnoldus Simons. Ik ben 
geboren in 1903, 21 maart 1903. Ik zal sterven op 25 september 1964, maar dat weet ik nu 
nog niet. Ik zal 61 jaar oud worden. Niet heel oud, maar ook niet piepjong. Ik heb mijn deel 
van de tijd gehad van de goede God. 

 
Het is nu 1929. Ik ben 26 jaar en ik heb een droom. Ik wil een huis bouwen. Op de 
Korvelseweg, op een onbebouwd stuk grond, aan de rechterkant, als je van de stad richting 
Goirle gaat: Korvelseweg 75. Ik wil een huis bouwen voor mij en mijn vrouw Huberta. Het is 
een groot huis, drie verdiepingen. Dit zijn de bouwtekeningen.  Het is een groot huis omdat 
Huberta en ik veel kinderen willen. We zullen er uiteindelijk vier krijgen, twee meisjes, twee 
jongens. Dat weet ik nu nog niet, maar zo zal het gaan. We zullen op onze manier een goed 
gezin vormen. 

 
Huberta is ouder dan ik, drie jaar. Ze is geboren in 1900. Ze zal sterven in 1980, ze zal 16 jaar 
weduwe zijn.  Ik weet niet hoe ze dat beleefd heeft, dat was na mijn tijd. Ik weet niet of ze 
hertrouwd is, ik wil het ook niet weten 

 
De Korvelseweg een straat die veel gezichten heeft gekend. Van een aanloopweg die 
Turnhout via Goirle met Tilburg verbindt, evolueert het naar een belangrijke straat in de 
stad. In de 19e eeuw kwamen er kleine fabriekjes. Dan wat zaakjes om de arbeiders te 
gerieven: wasserij, reparatie van kleren, haring, brood en bier. En in 1929 is het een fikse 
winkelstraat in wording. Een chique straat. 
 

https://youtu.be/tmSuVgiZuSc


Ik ben schilder. Dat is een leuk verhaal.  Mijn grootvader was ook schilder. Hij wou artiest 
worden, hij ging hier in Tilburg naar de academie. Hij zat in de klas met Vincent van Gogh. 
Die woonde hier toen op kamers, op het pleintje bij het begin van de straat. Het ging heel 
slecht met Vincent. Hij verdween op een dag, zomaar. Hij had last van muizenissen en pijn in 
zijn oren. Mijn grootvader was verstandig genoeg om de artistieke droom van Vincent en 
zijn soortgenoten te begrijpen als een nachtmerrie. Hij werd huisschilder, daar kon je geld 
mee verdienen. Mijn vader ging bij hem in de zaak en nu ik. Ik heb geld genoeg om op mijn 
26e een huis te bouwen, ga daar maar eens aan staan, beste mensen. 

 
Ik ben 26 ik heb een droom en die ga ik waarmaken. Ik ga hier wonen, en mijn kinderen en 
mijn kleinkinderen ook. In pakweg 2019 – dat klinkt raar, 2019, zou er eigenlijk nog leven 
zijn na het jaar 2000, zou de laatste oordeel dan al niet hebben plaatsgevonden? 2019, ik 
kan er me niets bij voorstellen - maar toch hoop ik dat over 90 jaar (hilarisch: NEGENTIG 
JAAR!) dit huis, mijn droom, er nog zal zijn. En dat mijn bloed, mijn geest nog op de drie 
verdiepingen aanwezig zal zijn. Mijn bloed en dat van mijn lieve Huberta. Ik heb een droom. 
Ik ben jong en gelukkig. Ik weet nog niet dat er straks, binnen een jaar of tien, oorlog komt.  

 
(spelers op) 

 
Ik weet nog niet dat op het einde van deze eeuw en in de decennia erna in dit huis 
geschoten zal worden, en gehoereerd en gefeest met pillen die door de duivel zelf zijn 
aangemaakt. Er zullen woorden door de traphal zingen die ik niet ken: drugs, rave, I have a 
nightmare, kontneuken, masturberen… Ik weet dat allemaal niet en ik ben blij dat ik het niet 
weet. 
 
 

De voorstelling volgt grosso modo de tijdlijn van de 
twintigste eeuw. Huberta, de vrouw van Henrik, vertelt 
over de belangrijke wending na WO II. 

 
 

HUBERTA 
Het is 1946, 8 mei, de oorlog is een jaar voorbij. We hebben het overleefd. We zijn blij, niet 
meer zo uitbundig als een jaar geleden. Toen heb ik op het Korvelse plein staan zoenen met 
een Canadese soldaat. Ik heb het niet aan Henrik gezegd, ik heb het wel gebiecht in de kerk, 
maar de pastoor zei dat Jezus het door de vingers zou zien, dat het een bevrijding was voor 
iedereen. Het was de eerste en de laatste keer dat ik met iemand anders zal zoenen dan 
Henrik, tot in de eeuwen der eeuwen.  

 
Laat me zeggen: we zijn hoopvol, vol vertrouwen, de kinderen spelen oorlogje en dat is een 
grote opluchting. Ik ben er klaar voor, voor de nieuwe tijden, voor de wederopbouw. Henrik 
niet zo. De oorlog heeft hem dieper aangevreten. Hij is zijn jus, zijn levenslust kwijt. Er is iets 
zwarts gegroeid in zijn binnenste. Dat is niet gemakkelijk, voor hem niet en voor mij niet en 
voor de kinderen niet. Misschien is het de leeftijd, hij is al 43. Maar ik ben 46 en voel me als 
een jonge meid, de overgang is begonnen. Mijn menstruatie wordt onregelmatig. Maar voor 



mij voelt die overgang als een bevrijding. Geen nieuwe kinderen meer, nu ben ik aan zet.  Ik 
hou van ze natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Maar ik ben er klaar voor. Geef mij de nieuwe 
tijden maar. 
 
We gaan een café openen, hier in het pand. We hebben de tekeningen al: een groot raam 
op het gelijkvloers, zodat iedereen kan zien dat het binnen gezellig is. We hebben de 
vlaggetjes al: van alle landen die den Duits een poepje hebben laten ruiken. 
The Return gaat het heten, De Terugkeer. Dat is mijn idee. De terugkeer van het goede 
leven, van de rust en de gezelligheid en de vriendschap tussen alle mensen van de 
Korvelseweg. Dat is mijn droom: de terugkeer van het goede leven. En het moet in het 
Engels natuurlijk. Met al die bevrijders in de buurt. Hendrik dacht aan de Russische 
vertaling: ‘VOZVRASHCHENIYE’. Omdat, zegt hij, Stalin toch meer heeft gedaan voor de 
nederlaag van Adolf dan Winston Churchill of Harry Truman. Maar daar ben ik het niet mee 
eens. Ik vertrouw die Stalin niet, met zijn kleine geniepige oogjes. Ik wil geen communisten: 
ik wil mijn eigen vrije café, een oergezellige Hollandse kroeg, waarin je je thuis voelt. Waar 
je jenever kunt drinken en trappist van Westmalle, die ga ik zelf halen met het Bels treintje 
dat naar Turnhout gaat en dan neem ik de tram naar Westmalle. Wij worden het enige café 
in Tilburg met bier van de paters. 
En nu gaan we taart eten. Op The Return! De beste kroeg van de Korvel, de kroeg op de 
Korvel nummer 75. 
 
(muziek 
het hele gezin danst en heeft lol op de muziek, behalve Henrik) 
 

De teloorgang van Korvel 75 (en van de straat) wordt 
als volgt verteld. 

 
 

HUBERTA 
(schilt aardappelen) 
De droom  van een geweldig huwelijk is nooit weggegaan, maar hij raakte omgeven door 
een mist van sleur. Af en toe verscheen hij nog, fel glinsterend in de zon als een berg met 
sneeuw in Afrika. Maar met de jaren steeds minder. 
Aardappelen schillen overleeft alle dipjes van het leven. 
De kinderen deden het goed. Ze werden kapster, schilder, boekhouder en Sara is rijk 
getrouwd. 
Het café deed het goed. Niet geweldig, maar best wel goed, iedereen uit de straat sprong 
wel eens binnen. Er was veel plezier en veel ellende in de straat, daar was ik getuige van. 

 
De tijd ging voorbij. Er kwam een jukebox. Net toen we ons eerste plaatje van The Beatles 
hadden, stierf Henrik, 25 september 1964. Het was een mooie begrafenis, de kerk zat vol.  
Er waren twee priesters die de dienst deden en de hele Korvelseweg was er. Toen was 
iedereen nog katholiek. Toen was geluk nog gewoon.  
Het was eenzaam zonder Henrik. Gewoon erg eenzaam. En het is eenzaam gebleven tot ik 
doodging. 



 
Op mijn vijfenzeventigste, in 1975, verliet ik Korvelseweg 75 en ging aan de overkant 
wonen. Korvelseweg 80. Ik zag van achter mijn gordijn hoe het café sloot en het pand een 
paar keer van eigenaar veranderde. De Korvelseweg 75 werd gekocht door een Turkse man. 
Het huis verkommerde, net zoals ik. De droom van na de bevrijding was al lang dood toen ik 
uiteindelijk stierf in 1980. 
 
Het huis stierf niet. Maar de straat  veranderde langzaam wel in de hel, guur en grauw. De 
restanten van een oorlog in de Balkan, in Joegoslavië, namen de Korvelseweg nummer 75 
over. Bosnische mannen die het beleg in Sarajevo ontvlucht waren, denk ik, ik weet het niet 
zeker, en ik weet niet zeker of ik het wel weten wil, namen nummer 75 in bezit. Ze huurden 
het van de Turk en maakten er opnieuw een kroeg van. Beter: ze maakten er een bordeel 
van. Gelukkig was ik al dood toen dat gebeurde. 
 

De gemeente stopt de verloedering door leegstand te 
creëren. 
 
CLARA 
In 2002 greep de gemeente in. De horecavergunning werd ingetrokken en de Joegoslaven werden 
weggejaagd. De buurt was opgelucht. Geen pijpende hoeren meer op het balkon, geen 
schietpartijen geen agressief geroep, slaande deuren, wegscheurende auto’s. 
Een projectontwikkelaar begint naast Korvel 75 met de sloop van de aanliggende huizen om er 
luxeappartementen te bouwen. Een nieuw begin voor velen, maar het einde van Henriks droom.  
Het huis zakt letterlijk weg in de modder van de bouwput. Vervolgens staat Korvel 75 leeg.  
Zo’n verlaten huis trekt losers aan, afval van de maatschappij, wat nergens anders kan verblijven. Op 
de keukenvloer stoken ze fikkies om zich warm te houden en de etensresten, gepikt uit de 
vuilnisbakken van normale mensen, op te warmen. 
Korvel 75 werd een rotte kies van Tilburg, een van de vele. De eigenaar, Halil Baydar, beloofde ooit 
hier een winkel en drie appartementen te bouwen. Hij kwam zijn belofte nooit na. 

 
In 2012 wordt het lege pand verborgen achter een leuk 
schilderij.  
 
WETHOUDER 
Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Marieke Moolman en ik ben de wethouder van 
onderwijs, cultuur en wijkgericht werken. Mij is de eer verleend om het resultaat te 
onthullen van een nieuw en mag ik zeggen, zeer succesvol cultureel initiatief van Korvel 
Vooruit. De gemeente voert cultuurparticipatie en -educatie hoog in het vaandel en ik vind 
het prachtig om te zien hoe de lokale ondernemers, de kinderen van de basisscholen de 
Zuidwester, de Triangel en de Zonnesteen, en de Nicaraguaanse kunstenares … euh…. zich 
afgelopen maanden hebben ingezet om de leefbaarheid van onze wijk te versterken. De 
kinderen, onder leiding van, ha hier heb ik haar naam, Tania Guitierez Cerrato hebben 
ongelooflijk hard gewerkt aan de parel die ik nu zal onthullen. Laten we gezamenlijk 
aftellen: drie, twee, een … 



 
 

(FOTO schilderij) 
 
In 2019, het jaar van de voorstelling, staat het pand 
nog steeds leeg en is het schilderij nog steeds een 
opvallende eyecatcher van de Korvelseweg. 

 
De plotlijn die het verhaal van het huis en zijn 
bewoners vertelt, wordt doorsneden met speelscènes 
met personages die in het huis wonen. Als voorbeeld: 
een confrontatie tussen de eerste eigenaars Henrik en 
Huberta na WO II. 

 
HENRIK 
(geïrriteerd) 
Naar bed kinderen. 
 
KINDEREN 
Maar onze taart is nog niet op! 
 
HUBERTA 
Dat is wel waar Henrik.. 
 
HENRIK 
Naar bed, nu 
 
(kinderen gaan af) 
 
HUBERTA 
Wat is er Henrik? 
 
HENRIK 
Ik heb nagedacht over dat café. 
 
HUBERTA 
Je slaapt slecht. 
 
HENRIK 



Ik slaap niet. 
 
HUBERTA 
Wat is er Henrik? 
 
HENRIK 
Ik heb nagedacht over dat café en het voelt als een nederlaag. Ik ben nu 43, ik hoor in de 
fleur van mijn leven te zijn, maar ik verdien niet genoeg om mijn gezin te onderhouden, om 
mijn hypotheek af te betalen. Ik moet mijn vrouw laten werken om rond te komen en ik 
gebruik mijn kwasten om muren te bedekken, niet om jou te creëren op canvas, in alle 
tinten van de regenboog. Ik heb maagpijn. 
 
HUBERTA 
Laat je niet gaan Henrik. Je weet dat ik dit wil, ik kijk ernaar uit, ik heb energie te koop. Ik wil 
vrolijk kunnen zijn, omdat ik vrolijk bén. Ik tintel Henrik, ik wil geld verdienen, voor ons. 
Maar ik zou het zelfs doen zonder geld.  
Lieve lieve Henrik. Laat nu niet los wat wij samen hebben opgebouwd, de Korvel 75. Tilburg 
is jaloers op ons. Kom in mijn armen Henrik, kom. Dans mij. Schilder mij. Maak mij mooi. 
 
(Huberta en Henrik vrijen) 
 
HENRIK  
Ik heb honger. 
 
(Huberta kust Hendrik, pakt aardappelen en begint te schillen) 
 

De twee historische plotlijnen, de monologen en de 
speelscènes, worden omkaderd door een 
raamvertelling waarin de studenten/acteurs hun 
dromen en toekomstverwachtingen uitspreken. Het is 
het contextverhaal dat de geschiedenis naar de 
actualiteit van de makers trekt.  
 
(als de muziek - Use your brain, DJ Hazard - start, lopen de acteurs het speelvlak op. Ze 
dansen 2,5 minuut zo hard ze kunnen. De stroboscoop produceert op snel tempo 
lichtflitsen.  
na 2,5 minuut fades de muziek uit)  
 
MARLEEN 
I have a dream that one day we can all run around the world wearing nothing but Happy 
Socks. 
 
TOM: 



I have a dream that one day this house will be full of trampolines. 
 
CAROLIEN: 
I have a dream that one day this house will be full of free weed plants and the dust will be 
coke. 
 
INO: 
I have a dream that one day we don’t have to worry about a fucking thing. 
 
MARIE: 
I have a dream that one day we will take over the world with our talents. 
 
TOM: 
I have a dream that one day we can decide ourselves how much we care. 
 
CAROLIEN: 
I have a dream that one day we will be famous. 
 
CLARA/RATCATCHER 
I have a dream that in this abandoned and empty house, lived, once upon a time, a colony 
of rats. 

 
(de spelers transformeren in ratten) 
 
They drank together, they danced together and they had sex until sunrise. Until one day, the 
city council heard about the lives of the rats at Korvel seventy-five. They sent a cruel man to 
end their lives, the rat catcher, armed with a thousand knives. 
 
 

 



 
 
De voorstelling eindigt met het sluiten van de 
raamvoorstelling: I have a dream. 
 
(een voor een vertellen de acteurs hun dromen aan het publiek) 
  
MARIE  
Over 10 jaar? Dan ben ik getrouwd. Mijn trouw wordt een groot feest. Ik draag een witte 
jurk van kant met een open rug. Mijn man draagt een bruin kostuum met een stropdas die 
bij mijn jurk past. Het trouwfeest vindt buiten plaats, in de schemer, met allemaal lichtjes in 
de bomen. Mijn twee kinderen zijn er ook bij, de derde is op komst. Guus en Quinten zijn al 
geboren, ik wil ook nog een meisje: Madelief of Bo. Ik maak deel uit van de nieuwste K3-
groep, ik maak alle kinderen blij met mijn dansjes en gezang en treed elke week weer 
ergens anders op.  
 
CLARA  
Ik weet nog niet precies wat ik wil doen en durf geen keuze te maken. Ik wil in ontwikkeling 
zijn, jeugdig blijven en een fijne relatie hebben waar ik me goed bij voel en waar ik een gezin 
mee wil stichten. Ik blijf in ieder geval voor altijd dansen en reizen.  
 
TOM  
Over 10 jaar ben ik 36 en ik hoop dat ik dan nog niet in een midlifecrisis zit.  
 
MARLEEN  
Over 10 jaar heb ik de halve wereld al over gereisd. Ik heb een leven zonder sleur of 
burgelijkheid. Maar wel met een mooi huisje, in de stad, aan het water. Aan dat water heb 
ik een veranda waar ik bbq’s en feestjes organiseer voor al mijn vrienden. Iedere week komt 
er spontaan familie langs die blijven eten en slapen en weer mee ontbijten. Kortom, een 
burgerlijk leventje. 
 
CAROLIEN 
De zin ‘Over 10 jaar ben ik 36’ zorgt er bij mij voor dat al mijn dromen in een klap 
verdwijnen.  
 
INO 
Geen kinderen, ik wil geen kinderen. Stiekem droom ik van een rol in Soldaat van Oranje .  
Én over tien jaar heb ik eindelijk een Dyson.  
 
AMBER  
 
Ik vind dit echt super spannend. Ik droom ervan om ooit mee te spelen in een grote serie of 
film, echt een goeie film die prijzen wint. Dat ik dan naar festivals als Cannes mag, helemaal 
opgedoft en iedereen die foto’s van me maakt.  



 
(Amber zet de muziek heel luid aan 
de acteurs gaan weg) 
 

 
 

 

 
 
 



5 Mijn soort documentair theater 
 
Voorlopig samenvattend kan ik zeggen dat het 
documentair theater waar ik naar op zoek ben het 
wereldbeeld en ervaringen van de makers van de 
voorstelling probeert te verbinden met de site 
waarmee ze interacteren. Een site die een ruimtelijke, 
interpersoonlijke, architectonische en historische 
dimensie heeft. In die site wonen mensen met een 
eigen geschiedenis die ik in relatie wil brengen met de 
geschiedenis van de makers. 
 
De methode van werken sluit aan bij het 
wetenschappelijk onderzoek zoals dat is ontwikkeld in 
de Actor Network Theory (Latour) en Social 
Constructivist Theory (Bijker). Dit type van 
handelingsonderzoek dringt diep door in een 
bestaande site, zonder vooropgestelde hypothese, om 
met een open blik de ins en outs van die site te 
beschrijven en te theoretiseren. De documentaire 
kunstenaar zoals ik die zie, voert een onderzoek uit 
met een zo lang mogelijk uitstel van oordeel en 
betekenisvorming, maar met het doel een persoonlijke, 
artistieke reactie en expressie te creëren in relatie tot 
de geïnfiltreerde site.  
 
6 Een project in de kerk van Sint-Dionysius en 
Antonius van Padua op het Korvelplein. 



 
6.1  Tilburg is een katholieke stad, met heel veel grote 
kerken, die meestal in het begin van de twintigste 
eeuw zijn gebouwd, toen uit de vele dorpen de stad 
Tilburg ontstond. De Korvelseweg toont de neergang 
van het dominante katholicisme. In het klooster van de 
paters kapucijnen (Korvel 209) wonen nog een handvol 
paters en broeders die allemaal de tachtig zijn 
gepasseerd. Vanuit alle hoeken van de wereld komen 
deze ex-missionarissen naar het bronklooster om zich 
voor te bereiden op het grote afscheid. 
 
Even verderop, op het Korvelplein, staat de grote kerk 
van Sint-Dionysius en Antonius van Padua al jaren leeg.  
 
 

 



De plannen voor de herbestemming komen en gaan en 
wijzen nu richting een gezondheidscentrum met ook 
een culturele taak. Maar tot die herbestemming vorm 
krijgt staat de schitterend kerk leeg. 
 

 
 
 
Met studenten van de master Performing Public Space 
deed ik er een klein project. We beschouwden het 
klooster en de kerk als één site, waarin het belang en 
de kracht van het katholicisme vorm heeft gekregen. 
 
De werkwijze in dit project verschilde niet veel van die 
in het Korvel 75-project. Startpunt was opnieuw 
Peerke, de burgemeester van de straat, die zijn diep 
ingesleten anti-katholicisme opzijschoof en ons in 



contact bracht met de vroegere koster van de kerk. Die 
man gaf ons zomaar de sleutel. De kerk was van ons 
om te ervaren, te bespelen, te bedansen, te 
onderzoeken. Geen hogere instanties werden 
betrokken, geen managers ingelicht, verzekeringen 
afgesloten en tutti quanti. Niets illegaals, maar toch 
een beetje buiten de lijntjes. 
 
We babbelden met de koster, ontbeten met de paters, 
speelden orgel in de kerk, doorzochten de kelders van 
de kerk op zoek naar achtergelaten materiaal. We 
ontdekten in het klooster een inpandig kerkhofje waar 
de overleden confraters allen met een klein kruisje 
gememoreerd werden. Kortom we lieten de site en de 
mensen eromheen op ons inwerken. 
 
De studenten van de master Performing Public Space 
en ik hanteerden in dit project een definitie van 
openbare ruimte waarin de dialoog met de ander 
centraal stond. Zo ontstond het idee een 
afscheidsritueel te creëren, waarin het kerkhof van het 
klooster, de sfeer en de verhalen van het kerkgebouw 
(de kruisweg, de biechtstoelen, de sacristie, het oksaal 
met orgel …) en onze eigen positie omtrent 
spiritualiteit in relatie tot elkaar gebracht konden 
worden. Er werd een klein en intiem handelingsverloop 
ontwikkeld omtrent afscheid, dat juist voelde voor de 
deelnemers en een beperkt aantal bezoekers. 



 
6.2  Dit documentair project was opnieuw een 
voorbeeld van een artistiek onderzoek in relatie tot 
een site. Peerke, de koster, de kerk, het klooster en de 
paters kwamen in relatie te staan met onze opvatting 
over openbare ruimte, onderdompeling in een 
environment en artistieke reactie op een stukje 
realiteit. 
 
7.  Gedroomde projecten 
 
7.1  Reenacting van de Korvelsche Revue 
De contacten met Peerke en de straat leidden tot de 
vraag om voor het honderdjarig bestaan van de 
winkeliersvereniging een revue uit 1920 opnieuw te 
ensceneren. De foto’s van de oorspronkelijke revue 
waren zeer uitnodigend voor een samenwerking met 
inwoners van de Korvelseweg. Een echt community 
arts project kwam in de steigers te staan. 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En toen kwam corona. Exit reenactment. 
 
7.2  De zachtheid en de hooligans 
Dicht bij het einde van de Korvelseweg, op de 
Ringbaan-Zuid van Tilburg, ligt het voetbalstadion van 
de eredivisieclub Willem II. De harde kern van de 
supporters wordt bij elke thuismatch door de 
marechaussee te paard begeleid van de Sint-
Dionysiuskerk in het centrum, vlak tegenover de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten, naar het stadion. Het is 
een krachtig, agressief spektakel. Een krijgersbende 



van een paar honderd man op weg naar de oorlog. Ik 
wil die masculiene stoet tegenkleuren met het laten 
neerdwalen van grote zeepbellen vanop op het dak van 
Peerkes tweedehandswinkel. De film die hiervan 
gemaakt wordt, laat de paardenkoppen in close-up 
zien, de agenten in strijduniform, de schreeuwende 
supporters en hun sjaals en vlaggen.  En daarboven de 
grote zeepbellen die ten onder gaan in de stoet. Ik wil 
de kracht van de agressie in relatie brengen met het 
stille kwetsbare. 
 

  
 
 
 
 
 



8 Tot slot 
 
Ik twijfel er niet aan dat de Korvelseweg me heel veel 
mooie artistieke projecten kan ontlokken. Ze zullen 
zich bevinden op het kruispunt tussen documentair en 
locatietheater. Documentair omdat ze een aspect van 
het leven en de geschiedenis van de straat zichtbaar 
maken, locatietheater omdat de locatie en haar 
gebruikers de inspiratiebron vormen van de artistieke 
verhalen. Het zullen stuk voor stuk voorbeelden zijn 
van docu-locatietheater. 
 
 



 


